
 
 و�سع املنتخب التون�سي لكرة القدم، قدًما يف مونديال 
رو�س��يا 2018، بعدما اكت�سح م�س��يفه الغيني )4-1( 
باجلول��ة اخلام�س��ة من الت�س��فيات الأفريقي��ة املوؤهلة 
لكاأ���س العامل، فيما جنح املنتخ��ب املغربي يف اعتالء 
�س��دارة املجموع��ة الثالثة، لأول مرة، يف الت�س��فيات، 
ل اأهداف  بعدما اكت�س��ح �س��يفه اجلابوين )0-3(. و�سجَّ
املنتخب التون�سي، يو�سف امل�ساكني "هاتريك"، واأمني 
ل  ب��ن عم��ر يف الدقائق )45، 75، 84، 90(، فيما �س��جَّ
هدف غينيا نابي كيتا، يف الدقيقة )37(، قبل اأن ُيطرد 
يف الدقيقة الأخرية. ورفع املنتخب التون�س��ي، ر�سيده 
اإىل 13 نقطة، يف �سدارة املجموعة الأوىل، متفوًقا ب�3 
نقاط على جمهورية الكونغو الدميقراطية، التي تغلبت 

على ليبيا )1-2( اليوم ال�سبت، �سمن نف�س اجلولة.
ويحت��اج املنتخ��ب التون�س��ي، لنقط��ة وحي��دة، عندما 
ر�س��مًيا  للتاأه��ل  املقب��ل،  ال�س��هر  ليبي��ا  ي�ست�س��يف 
للموندي��ال. بح��ث املنتخ��ب التون�س��ي، من��ذ البداي��ة 
ع��ن التهديف، واأنق��ذت العار�س��ة هدًفا موؤكًدا لن�س��ور 

قرطاج، بعدما ت�س��دَّت لت�س��ديدة يو�سف امل�ساكني، يف 
الدقيق��ة )12(.  وحاول منتخب غيني��ا، القيام ببع�س 
��ا عن طريق كامارا، ونابي كيتا،  املحاولت، خ�سو�سً
لكن مل ُتقلق الدفاع التون�سي، واحلار�س اأمين البلبويل. 
ووا�س��ل منتخب تون�س، �سيطرته وكاد اأن ُيرتجمها يف 
الدقيقة )26( عن طريق علي معلول، الذي تبادل الكرة 
مع اخلني�س��ي، داخل منطقة اجلزاء، وم��رَّ من احلار�س، 
وو�س��عها يف ال�س��باك من اخل��ارج. وعاق��ب املنتخب 
الغين��ي، نظريه التون�س��ي، على اإه��داره الفر�س، وتقدم 
عن طريق نابي كيتا بالدقيقة )28(، واأ�س��اع اإدري�س��ا 
�س��يال، فر�س��ة تعزيز النتيجة لغينيا يف الدقيقة )35(. 
وقب��ل نهاية ال�س��وط الأول، احت�س��ب احلك��م ركلة حرة 
عل��ى ح��دود منطق��ة اجل��زاء ل�س��الح تون�س، و�س��عها 
برباعة يو�س��ف امل�ساكني يف ال�سباك )3+45(، ليخرج 

الفريقان اإىل غرفة خلع املالب�س، والنتيجة )1-1(.
بع��د ال�س��رتاحة، ح��اول املنتخ��ب التون�س��ي مباغت��ة 
مناف�س��ه بت�س��جيل ه��دف ثاٍن ع��ن طري��ق الهجوم من 
الناحي��ة الي���رى عرب عل��ي معل��ول، وفخ��ر الدين بن 
يو�س��ف، لكن املح��اولت افتقدت الدق��ة. وطالب لعبو 

غيني��ا بالدقيق��ة )55(، باحت�س��اب ركلة ج��زاء بداعي 
مل���س الك��رة، يد حمدي النق��از يف منطقة اجل��زاء، لكن 

احلك��م، اأم��ر مبوا�س��لة اللع��ب. وم��ن جمه��ود ف��ردي 
بالدقيق��ة )74(، جنح يو�س��ف امل�س��اكني، يف ت�س��جيل 

اله��دف الث��اين ع��رب ت�س��ديدة �س��اروخية عل��ى مي��ني 
احلار�س الغيني.

و�س��يطر املنتخ��ب التون�س��ي، متاًم��ا على اللعب و�س��ط 
اإحب��اط لعبي غينيا، وجنح يف ت�س��جيل الهدف الثالث 
ر له امل�س��اكني، كرة  عن طري��ق اأمني بن عمر، الذي مرَّ
رائعة داخل منطقة اجلزاء، و�س��عها بن عمر بال�س��باك 

.)83(
واأ�س��اع املنتخ��ب التون�س��ي اأكرث م��ن ه��دف، قبل اأن 
ي�س��جل جنم املب��اراة يو�س��ف امل�س��اكني، ال��ذي قابل 

عر�سية علي معلول بال�سباك يف الدقيقة )90+5(.
وبدوره، ب��داأ املنتخب املغربي، مباراته �س��اغطا على 
دف��اع اجلاب��ون، وانطلق��ت حمالت��ه كله��ا م��ن اجلهة 
اليمنى، التي �سغلها الالعبان، نور الدين اأمرابط ونبيل 

درار.
و�س��نع اأمراب��ط فر�س��تني وا�س��حتني، بع��د جت��اوزه 
للمداف��ع ماجن��ال، بالدقيقت��ني 3 و5، اإل اأن بوطي��ب 
تباطاأ يف اللحاق بالكرة الأوىل، و�سدد الثانية برعونة.
واأمام ال�س��غط اجلارف ملنتخب املغرب، �س��قط الدفاع 
اجلاب��وين يف ف��خ اخلط��اأ، اإذ ق��اد اأ���رف حكيم��ي يف 

الدقيق��ة 37 هجمة مرتدة، ومرر لأمرابط، الذي اأر�س��ل 
الك��رة خلالد بوطيب، فان��ربى لها براأ�س��ه، موقًعا على 

الهدف الأول.
انهي��ار املنتخ��ب اجلاب��وين بدا وا�س��حا، ما اأ�س��فر عن 
ه��دف ثان ملنتخب املغرب، يف الدقيقة 56، عن طريق 
ت�سديدة قوية لبوطيب، بعد متريرة رائعة من بو�سوفة.
واختفى جنم اجلابون، بيري اأوبامياجن، ل�س��اعة كاملة، 
قب��ل اأن يظهر يف كرة �س��اقطة داخ��ل منطقة املنتخب 
املغربي، لكنها مل ت�س��كل خط��ورة على مرمى احلار�س 

املحمدي، بالدقيقة 65.
امل��د اجلارف للمنتخب املغربي توا�س��ل، ليتوج بهدف 
ثال��ث، ع��ن طريق جن��م املب��اراة، خالد بوطي��ب، الذي 
تلق��ف متري��رة م��ن اأمراب��ط، لي�س��جل ثال��ث الأه��داف 

لالأ�سود، يف الدقيقة 72.
انت�س��ار املنتخب املغربي الثاين يف الت�سفيات، مكنه 
من اعتالء جمموعته بر�س��يد 9 نق��اط، متقدما بفارق 
نقطة واحدة على منتخب كوت ديفوار، الذي �سيواجهه 
يف اجلول��ة الأخ��رية، و�س��يحتاج حينه��ا الأ�س��ود لعدم 

اخل�سارة، من اأجل التاأهل اخلام�س للمونديال.

)الجورنال( نجم السلة العراقية لـ

قتيبة عبد الله: كأس المثابرة نقطة انطالق النفط نحو الدفاع عن لقب الدوري   

 برعاية احتاد كرة القدم املركزي، انطلقت يف املدر�سة التخ�س�سية يف 
جممع ملعب ال�سعب الدويل، الدورة التدريبية الآ�سيوية فئة B مب�ساركة 
24 مدربًا وت�س��تمر حتى 28 من هذا ال�س��هر، باإ�راف اللجنة الفنية 
والتطوي��ر، ويحا�ر يف الدورة الدكتور قا�س��م ل��زام، باإ�راف اخلبري 
الآ�سيوي الأردين وليد فطافطة، وابدى ع�سو احتاد الكرة  فالح مو�سى، 
�سعادته بامل�ساركة النوعية للمدربني، واثنى على جهود اللجنة الفنية 
والتطوير يف الحتاد ، مرحبًا يف الوقت نف�سه باخلبري الأردين فطافطة 
م�س��يداً بالدور الذي لعبه ال�س��عب الأردين جتاه ق�سايا العراق يف �ستى 
الجتاهات، وحر�س اململكة الردنية الها�س��مية، حكومة و�سعبًا، على 
التوا�سل مع اخوانهم يف العراق، ودعمه يف ق�سية رفع احلظر الدويل. 
وا�ساف ان احل�سول على ال�سهادة التدريبية املتقدمة ي�سهم يف تعزيز 
املعلومات احلديثة يف اطار العلم التدريبي املتطور، كما ان ال�س��هادة 
ه��ي جواز للعم��ل التدريبي. موؤكداً حر�س الحت��اد على دعم الطاقات 
التدريبي��ة والعم��ل على و�س��ع الرجل املنا�س��ب يف املكان املنا�س��ب، 
واب��داء امل�س��اعدة للمدربني يف توظيفهم �س��من امل��الكات التدريبية 

العاملة �سواء يف املنتخبات الوطنية او الأندية الريا�سية.

 اأفرزت انتخابات نادي نفط مي�س��ان، الت��ي ح�رها ممثل عن اللجنة 
الوملبية يف مي�س��ان، والنائب الثاين يف احت��اد كرة القدم علي جبار، 
وجرت ب�سال�سة بح�سب قانون 18 ل�سنة 1986 املعدل، عن فوز ع�سو 
احتاد كرة القدم، يحيى زغري مبن�س��ب الرئي�س، فيما ح�سل على مركز 
النائب، با�س��م حممد، و�س��يف عبد احل�س��ني اأمينا لل�ر، والمني املايل 
يو�س��ف عبد احل�س��ني، وح�سل على الع�س��وية كل من: خالد واهم، علي 
داود، �س��يف الدين �سعدون، احمد �سامل، ح�س��نني عي�سى، حممد ح�سني. 
وق��ال رئي�س الهيئة الداري��ة، يحيى زغري: نقدم �س��كرنا وتقديرنا اىل 
جمي��ع الذين ح�روا النتخابات من ممثل��ي اللجنة الوملبية واحتاد 
الق��دم وم�س��وؤويل �ركة نفط مي�س��ان، وغريهم م��ن منظمات املجتمع 
املدين، اأما بخ�س��و�س الفوز مبن�س��ب الرئي�س فهذا لي���س املهم، واإمنا 
العمل والتخطيط مل�ستقبل النادي هدفنا الهم الآن، و�سن�سع برناجما 
خا�س��ا من اجل النهو���س بالبنى التحتية قبل كل �س��يء، لن اجلميع 
يعلم ان نادينا ل ميتلك ملعبا خا�سا به، و�سن�سعى جاهدين للنهو�س 
بواقع النادي، وهناك مفاو�س��ات مع اح��دى ال�ركات من اجل الدعم 
وال�س��تثمار، وبن��اء قاعات متعددة اللعاب وم�س��بح، بالإ�س��افة اىل 
امللع��ب. وا�س��اف زغ��ري: لدين��ا الكثري م��ن اللع��اب غري ك��رة القدم، 
منها الطائرة واليد والعاب القوى، واي�س��ا فئة ال�س��باب ح�س��ل الكثري 
منه��م على مراكز متقدمة، وكل ه��ذا يحتاج اىل دعم، وبالرغم من قلة 
امليزاني��ة لكننا �س��نعمل �س��من املوجود، و�س��نعتمد كث��ريا على ابناء 

املحافظة الذين اأثبتوا جدارتهم خالل املوا�سم املا�سية.

 اأج��رى فري��ق الق��وة اجلوي��ة، اأم�س الول، اول ح�س��ة 
تدريبية م�سائية بعد راحة ا�ستمرت ملدة ا�سبوع، بداأت 
باجتماع للمدرب ح�س��ام ال�س��يد مع الالعبني وو�س��ع 
اخلط��وط العري�س��ة الت��ي �سي�س��ري عليها خ��الل فرتة 
العداد التي ت�س��بق املب��اراة النهائي��ة لكا�س الحتاد 

ال�سيوي لكرة القدم.
بح�س��ور  اللت��زام  "���رورة  عل��ى  ال�س��يد  و�س��دد 
التدريبات، ل�س��يما ان التدريبات �س��تكون �س��باحية 

وم�سائية واكد على روح الفريق الواحد".
وا�س��اف "تنتظرنا مب��اراة نهائية تتطل��ب املزيد من 

ب��ذل اجلهد والرتكيز للو�س��ول اىل اجلاهزية املطلوبة 
فينا وبدنيا".

ونوه على "املع�سكر التدريبي الذي �سيقام يف القاهرة 
منت�سف ال�سهر احلايل الذي يعد حمطة مهمة يف فرتة 
العداد واهمية ال�س��تفادة من املع�س��كر، حيث تتخلله 
مباري��ات قوية م��ع بع�س الندي��ة امل�رية التي من 
خالله��ا نقف على ت�س��ورات وا�س��حة لأداء الالعبني 

وم�ستوياتهم الفنية والبدنية".
عل��ى  �س��ملت  اعتيادي��ة  تدريب��ات  الالعب��ني  واأدى 
اجلانبني البدين والفني لرفع من�س��وب اللياقة البدنية، 
ال�ري��ع  التمري��ر  تخلله��ا تطبيق��ات تكتيكي��ة عل��ى 

والتحّرك بدون كرة.

 اأعلن نادي امليناء لكرة القدم، عن جتديد تعاقده مع 
لعبني اثنني لتمثيل الفريق خالل مناف�س��ات املو�سم 
املقب��ل. ون�ر الن��ادي عرب موقعه الر�س��مي قائاًل: اأن 
"الالعب��ني عب��د اهلل حم�س��ن وحمم��د رباط، تو�س��ال 
اىل اتف��اق ر�س��مي مع الن��ادي لتجدي��د تعاقدهم مع 
ال�س��فانة". واأ�س��اف ان "الالعبني وقع��ا على العقود 
والتحق��ا بتدريبات الفريق". ويوا�س��ل ن��ادي امليناء 
وحدات��ه التدريبية على مالعب املدينة الريا�س��ة يف 

الب�رة ا�ستعداداً للمو�سم املقبل.
وق��ال رئي���س الن��ادي جلي��ل حن��ون اأثن��اء الوح��دة 
التدريبي��ة للفري��ق ع���ر الي��وم اإن "هنال��ك لِعَبني 

حمرِتَفني من الدول الأفريقية �سي�س��لون خالل الأيام 
املقبلة اإىل مدينة الب�رة بعد اإكمال اإجراءات ال�س��فر 
اخلا�س��ة به��م حي��ث �س��يدخلون يف اختب��ارات طبية 
وبدني��ة و�س��يتم التوقي��ع معه��م بع��د معرف��ة نتائج 
الختب��ارات، م�س��رياً اإىل اأن "اأحد الالعب��ني من دولة 
غانا ويلعب مبركز خط الهجوم وهو ما ي�سعى الفريق 
لإمت��ام التعاقد معه لتعزيز خط هجوم الفريق بالعب 

حمرتف اآخر بعد الالعب امل�ري احمد يا�ر".
واأ�س��اف اأن "املتح��رف امل���ري احمد يا�ر اأي�س��ًا 
�سين�س��م لكتيب��ة الفريق يف الأي��ام املقبلة لالنخراط 
بالتدريب��ات، وبنّي اأن "املفاو�س��ات ما زالت جارية 
م��ع حار���س املنتخب الوطن��ي حممد كا�س��د لتدعيم 

�سفوف الفريق قبل انطالق مناف�سات الدوري".

انطالق فعاليات الدورة 
 "A" التدريبية فئة

زغير رئيسًا لنادي نفط ميسان 

"السفانة" يجدد عقد العبين اثنين

 القاهرة تحضر الصقور لنهائي كأس االتحاد اآلسيوي

"�سبب  اإن  ل�)اجلورنال(،  خا�س  ت�ريح  يف  اهلل  عبد  وقال   
عائلتي  لظروف  هو  املا�سي،  املو�سم  مناف�سات  عن  غيابي 
لغر�س  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإىل  و�سفري  ال�سحية 
العالج، ويف الوقت الذي حت�سنت فيه حالة عائلتي ال�سحية، 
اأقرر العتزال اإطالقًا  كان الدوري على م�سارف النهاية ومل 

كما اأ�سيع يف بع�س و�سائل الإعالم".
لياقتي  على  للحفاظ  اليومي  امل��ران  "وا�سلت  واأ���س��اف: 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  اأو يف  �سواء يف م�ر  البدنية، 
بالإ�سافة اإىل لعب العديد من املباريات والن اأ�سبحت جاهزاً 
للعب ولو مل اأكن كذلك ملا وافقت على اللعب لنادي النفط". 
النفط  نادي  اإدارة  املا�سي،  املو�سم  نهاية  "منذ  واأو�سح: 
الن�سمام  اجل  من  بي  ات�سلوا  يحيى  خالد  الفريق  ومدرب 

اإىل �سفوف الفريق املتوج بلقب الدوري، وبالتاأكيد اأكن لهم 
كل الحرتام ب�سبب ثقتهم بي"، مبينًا اأن "عر�س النفط كان 
اتفاق  اإىل  تو�سلنا  لذلك  التفاو�س  طريقة  حيث  من  مقبول 
من  العديد  هناك  "كانت  بالقول:  وبني  الطرفني".  ير�سي 
اأكن لهم  العرو�س واأبرزها من ناديي الكرخ وامليناء، الذي 
كل الحرتام، حيث كنت قريبًا جداً من متثيل فريق ال�سفانة 
ال�سفقة".  اإمتام  الإدارية اجلديدة عرقلت  الهيئة  لكن ظروف 
لقب  على  املناف�سني  اأب��رز  �سيكون  النفط  "نادي  اأن  وتابع 
املو�سم  لقب  على  املحافظة  اإىل  و�سن�سعى  العراقي،  الدوري 
اأن  املا�سي، لكن ذلك لن يكون �سهاًل اإطالقًا واجلميع يدرك 
�سهل ولكن احلفاظ عليها �سعب". ولفت  القمة  اإىل  الو�سول 
اإىل اأن "تركيز لعبي النفط ين�سب نحو مباراة كاأ�س املثابرة 
نحو  النطالق  نقطة  تكون  اأن  ناأمل  والتي  الكهرباء،  اأمام 
نحو  �سواء  ثابتة  بخطى  ي�سري  ال�سلة  "احتاد  واأكمل  القمة". 

دعم املنتخب الوطني، ولنكن �ريحني اأنها املرة الأوىل يف 
تاأريخ العراق التي توؤمن فيها مع�سكرات تدريبية على اعلى 
م�ستوى، بالإ�سافة اإىل جناح الدوري العراقي وتطور م�ستوى 
املنتخب الوطني بف�سل عمل الحتاد". وفيما يخ�س مردود 
لعبي املنتخب الوطني، اأو�سح عبد اهلل اأن "لعبي املنتخب 
اأن  املمكن  من  التي  اخل��ربة  من  القليل  ينق�سهم  الوطني 
تكت�سب من املباريات الدولية اأو من خالل مناف�سات الدوري 
ال�سخ�سي،  راأيي  "بح�سب  العراقي". واختتم ت�ريحه قائاًل: 
ف��اأن ق��رار وج��ود حمرتف واح��د يف كل ن��ادي �سي�ساهم يف 
الوطني، نعم تواجد لعبني حمرتفني  تطور لعبي املنتخب 
العراقي  ال���دوري  تطور  يف  �سي�ساهم  ن��ادي  كل  يف  اثنني 
من  واحد  حمرتف  على  العتماد  الأف�سل  من  انه  اأرى  لكن 
نادي  مدرب  قال  وب��دوره،  العراقي".  الالعب  م�سلحة  اجل 
مع  تعاقد  النفط  "فريق  اإن  ل�)اجلورنال(  يحيى  خالد  النفط 

علي  ال�ساب  الالعب  اىل  بالإ�سافة  اهلل،  عبد  قتيبة  الالعب 
�سواء  الفريق  عبا�س، ف�ساًل عن املحافظة على جميع جنوم 
من الالعبني املحليني والالعبني املحرتفني، وبالتايل فاأن 
اأن  مبينًا  ال�سابق"،  املو�سم  من  اقوى  �سيكون  النفط  فريق 
"هدف النفط هو احلفاظ على بطولة الدوري". واأو�سح قائاًل: 
"املحرتفان المريكيان دي ماريو وريكي كانا من الالعبني 
املتميزين يف املو�سم املا�سي وحر�سنا على التجديد لهما، 
موؤكداً  بهم"،  التفريط  ال�سعب  ومن  م�ستوياتهم  نعرف  لأننا 
املو�سم  يف  اأف�سل  م�ستويات  �سيقدمان  "الالعبان  بالقول: 
املقبل، ب�سبب تاأقلمهم وان�سجامهم مع لعبي الفريق ب�سكل 
منتلك  ل  املحرتفني،  الالعبني  ا�ستقطاب  "عند  وبني  كبري". 
�سورة كاملة عنهم ول نعرف م�ستواهم احلقيقي، حيث تتم 
م�ساهدتهم عرب ت�سجيالت الفيديو، لذلك جتد ان اغلب الفرق 

ل تتم�سك باملحرتفني ب�سبب تذبذب م�ستوياتهم".
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 يغادر العا�س��مة العراقية، بغ��داد، اليوم الثنني، وفد 
ن��ادي ال�رط��ة، متجه��ًا اإىل مدينة اأنطالي��ا الرتكية، 
للدخول يف مع�س��كر تدريبي، ي�س��تمر مل��دة 20 يومًا، 
ا�ستعداداً للمو�سم املقبل من الدوري العراقي املمتاز.

ويع��ول املدرب الربازيلي، ماركو���س باكيتا على هذا 
املع�سكر، للتعرف على اإمكانيات الالعبني، وتوظيفهم 
بال�س��كل الأمث��ل، م��ن اجل ال�س��تقرار على الت�س��كيلة 

الأ�سا�سية للقيثارة املو�سم املقبل.
جتريبي��ة،  مباري��ات  خم���س  املع�س��كر،  و�سيت�س��من 
اأم��ام ف��رق متقدم��ة يف ال��دوري الرتكي، بالإ�س��افة 
اإىل وح��دات تدريبي��ة مكثفة، للو�س��ول اىل اجلاهزية 

املطلوبة قبل بدء غمار الدوري العراقي املمتاز.
وخا���س فري��ق القيث��ارة اخر وح��دة تدريبي��ة، ام�س 
الأول، بح�س��ور جميع الالعبني الدولي��ني بعد انتهاء 

م�ساركتهم يف املباراة الودية امام كينيا.
واك��د الالعب وليد �س��امل انه "يتطل��ع لأداء املزيد من 
الوح��دات التدريبي��ة مع الفري��ق واللتق��اء بزمالئه، 
�س��يما بعد فرتة لي�ست بالق�س��رية على انتهاء الدوري 

يف ن�سخته املا�سية". 
وق��ال: "خ�س��ت رفقة بقي��ة زمالئ��ي الدوليني مبران 
فري��ق ال�رطة، ال�س��بت، ل��دوران عجلة ال�س��تعدادات 
للمو�سم املقبل الذي نتمناه ان يكون ا�ستثنائيًا يف كل 
�س��يء، خ�سو�سًا وان جميع عنا�ر النجاح متواجدة 
ول ينق�س��نا �س��وى التوفيق لر�س��م الفرحة على حميا 

اجلماهري اخل�راء".
من جانبه ا�س��ار املهاجم امين ح�س��ني اىل انه "عازم 
عل��ى ان يكون املو�س��م احل��ايل خمتلفًا يف كل �س��يء 
على ال�سعيد ال�سخ�سي واجلماعي من خالل املناف�سة 
بق��وة على اللق��اب واعادة درع ال��دوري اىل اخلزائن 

اخل�راء". 

 اأف��اد م�س��در مطلع من داخل ن��ادي الزوراء عن 
ق��رب التعاق��د مع حم��رتف افريق��ي لتعزيز خط 
الهج��وم لفري��ق الك��رة الذي ي�س��تعد ملناف�س��ات 

املو�سم اجلديد 2017 - 2018 .
وق��ال امل�س��در ال��ذي رف�س الك�س��ف عن ا�س��مه 
"للجورن��ال"  ان املهاج��م املحرتف اجلديد هو 
كام��ريوين اجلن�س��ية " اإيبي��ا توبي" م��ن مواليد 
1990 و�س��بق له اللعب يف  العديد من الندية 
جترب��ة  يخو���س  ان  قب��ل  ب��الده  يف  املحلي��ة 
احرتافية مع فريق "كاب��از كينكا" الذربيجاين 
م�س��يفًا ان الالعب قد يلتح��ق بتدريبات الفريق 
يف بغداد او يف املع�سكر اخلارجي املقرر اإقامته 

يف تركيا . 
�سيخ�س��ع  املح��رتف  ان  امل�س��در  واأ�س��اف 

لإختب��ارات فنية وبدنية مكثفة م��ن قبل املدير 
الفني للنوار�س ايوب اأودي�س��و الذي �س��يكون هو 
�س��احب القرار النهائي يف م�س��األة التعاقد معه 
من عدمها م�س��رياً اىل ان اأودي�س��و رف�س التعاقد 
م��ع قائ��د املنتخ��ب ال�س��وري الوملب��ي راأف��ت 
مهتدي لعدم اقتناعه مب�ستواه كمهاجم ي�ستطيع 
تعوي�س الالعب عالء عبد الزهرة املنتقل حديثًا 

ل�سفوف ال�رطة . 
ي�س��ار اىل ان املح��رتف الكام��ريوين توبي يجيد 
اللع��ب يف جمي��ع املراك��ز الهجومي��ة وخا���س 
يف  م�س��ريته الحرتافي��ة مع كاب��از 56 مباراة 
�س��جل من خالله��ا 15 هدف��ًا خالل املو�س��مني 

املا�سيني.
يذك��ر ان توبي من مواليد �س��هر �س��بتمرب 1990 
اإ�س��رتي�س  فري��ق  م��ع  الكروي��ة  م�س��ريته  وب��داأ 

ديالدول الكامريوين يف عام 2009 .

تونس تكتسح غينيا والمغرب تضرب الجابون بثالثية ويقتربان من مونديال روسيا

الشرطة يعسكر في تركيا استعدادًا للموسم المقبل محترف كاميروني على رادار الزوراء
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 ك�شف الوافد اجلديد لنادي 
النفط، الالعب قتيبة عبد 

الله عن �شبب غيابه عن 
مناف�شات املو�شم املا�شي 
من الدوري العراقي لكرة 
ال�شلة، فيما بني ان النفط 

ي�شعى للتويج بكاأ�س 
املثابرة للدفاع عن لقب 

الدوري.


